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CURRÍCULUM OPTATIU  del BATXILLERAT  – CURS 2016-2017

MATÈRIES DE MODALITAT – 3 per modalitat- 4 hores setmana 
BATXILLERAT  – CURS 2016-2017

  

MODALITAT B

Itinerari de Científic Itinerari Tecnològic

1r 2n 1r 2n

MATEMÀ I MATEMA II MATEMA I MATEMA II

BIOLOGIA I BIOLOGIA II FÍSICA I FÍSICA II

QUÍMICA I QUÍMICA II DIBUIX I DIBUIX II

MODALITAT C

Itinerari de  Ciències Socials Itinerari Humanístic

1r 2n 1r 2n

MATEMA CS I MATEMA CS II LLATÍ I LLATÍ II

ECONOMIA GEOGRAFIA HISTÒRIA Hª ART

E.O EMPRESA I E.O EMPRESA II GREC I LIT. CAT

OFERTA D’OPTATIVES 

MODALITAT B

Itinerari Científic ( a triar) Itinerari Tecnològic 

1r FÍSICA I CTMA I TECNOLOGIA IND I

2n FÍSICA II CTMAII TECNOLOGIA IND II



MODALITAT C

Itinerari Social (a triar) Itinerari Humanístic (a triar)

1r   FRANCÈS   PSICO-SOCIO       FRANCÈS PSICO-SOCIO

2n   LIT CAST    Hª ART               GRECII



INFORMACIÓ ACADÈMICA

CURRÍCULUM de 1r Batxillerat

Promoció de curs: 

Article 21. Promoció
1. Els alumnes i les alumnes passen al segon curs quan han superat totes les matèries de primer

curs o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.
2. L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries, s’ha de matricular

de  les  matèries  pendents  del  curs  anterior.  Els  centres  han  d’organitzar  les  consegüents
activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.

Article 22. Permanència d’un any més en el mateix curs
1. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el

primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació
negativa és superior a quatre. 

2. Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en tres o
quatre matèries poden optar per repetir el  curs complet o matricular-se de les matèries de
primer amb avaluació negativa 

3. L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries es pot
matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les ja superades. 

4. Els alumnes i les alumnes que hagin de repetir curs i tinguin superat el treball de recerca o que
tinguin superada o hagin obtingut l’exempció de l’estada a l’empresa, no els han de repetir.

Article 24. Títol de batxiller
1. Els alumnes i les alumnes que cursin satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les seves

modalitats reben el títol de batxiller, que tindrà efectes laborals i acadèmics.
2. Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos

cursos.



TUTORS

1BA José Luís Miranda
1BB Assumpta Pujol

Coordinació de Tutors : Adoración Castillo

TUTORIA  - 1 hora setmanal

LLOGUER DE TAQUILLES

L’Institut ofereix la possibilitat de llogar una taquilla per guardar els llibres i altre material escolar.
La taquilla no es podrà compartir . 

CONTROL DIARI D’ASSISTÈNCIA

Es passa llista cada hora.  Si el seu fill/ a no ha vingut al centre i  vostès no ens han comunicat
que faltarà   rebran ( a  les 8,30 i a les 11,30 avís al seu telèfon mòbil  que els  informarà de
l’absència del seu fill /a

SERVEI  DE CANTINA

El centre ofereix   un servei de cantina per  esmorzar. 

MEDIACIÓ

L’ INSTITUT BELLULLA  TÉ PREVIST EL EN SEU REGLAMENT, L’ÚS DE LA MEDIACIÓ EN LA 
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. NO TOTES LES CONDUCTES ES PODEN RESOLDRE A 
TRAVÉS DE LA MEDIACIÓ



CALENDARI GENERAL DEL CURS 

HORARI : JORNADA CONTINUADA DE 8 A 14:30 CADA DIA. ESBARJO DE 11:00 A 11:30.

CALENDARI GENERAL DEL CURS  2016-2017

13 de setembre de 2016: inici curs.

Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017: vacances de Nadal.

Del 8 al 17 d'abril de 2017: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2017: acaben de les classes.

4 i 5 de setembre de 2017 proves extraordinàries d’ ESO i 1r BAT

DIES FESTIUS A CANOVELLES

12 d’octubre

31 d’octubre, lliure disposició
1 de novembre

5 de desembre, lliure disposició
6  de desembre

8 de desembre

27 de febrer, lliure disposició.
 
1 de maig

26 de maig, Festa Local
29 de maig, lliure disposició

FESTES INTERNES

22 de desembre: NADAL

7 d’abril: FESTA DE L’ESPORT

21 d’abril: SANT JORDI

22 de juny: FESTA DE FINAL DE CURS (AMPA)



AVALUACIONS I PRE- AVALUACIONS 

PRE- AVALUACIONS:
1r de Batxillerat, 2 de novembre

AVALUACIONS I LLIURAMENT DELS BUTLLETINS DE NOTES

. 1r Trimestre:
Final, 2 de desembre
Inici, 7 de desembre canvi de trimestre

Avaluació BAT, 14 de desembre: NOTES BAT, 16 de desembre

. 2n Trimestre:
Final, 3 de març
Inici, 6 de març canvi de trimestre

Avaluació BAT, 15 de març
NOTES ESO i BAT, 17 de març

. 3r Trimestre:

Recuperació de la 3ª i/o d'altres avaluacions de 1r de Bat  del 12 al 16 de juny. (4rt pendent de
concretar)
Avaluació Final Ordinària de 1r de Bat el 20 de juny.
Acomiadament de 4rt d'ESO, 16 de juny.
Avaluacions Finals d'ESO (pendent de concretar)

TREBALL DE RECERCA

Febrer 2017: lliurament als alumnes de l’oferta de treballs de recerca. A mitjans de febrer els 
alumnes trien el departarment on volen fer el treball segons els resultats acadèmics.

Març 2017: adjudicació de tutor segons el tema escrit als alumnes que tenen la 1ª avaluació tota 
aprovada i /o fins a 4 matèries supeses.

A partir d’abril ja es comença la  realització del treball



NORMES DE FUNCIONAMENT

ASSISTÈNCIA

L’entrada dels alumnes a les  8 h. així com les sortides  es farà per la porta principal. El timbre
marcarà  l’hora d’ entrada al Centre entre les  7:58  i les 8:04  que és quan tancarà la porta
d’accés.
El alumnes que arribin tard  no podran entrar si els pares no truquen per telèfon. Si truquen
justificant el retard, entraran  per la porta lateral del carrer Enric Gurgui. Un cop a dintre anotaran
en unes graelles el nom,  el cognom i el curs

Cal portar justificant per sortir del centre (visita mèdica, ...) en l’horari de classe. 

JUSTIFICACIÓ FALTES

Els justificants dels  retards s’han de lliurar  a consergeria,  en cas contrari  no podran entrar  al
centre i s’acumularà com absència.
Els retards es poden acumular com incidències.
Cal justificar totes les faltes d’assistència al tutor. En cas d’absència un dia d’examen cal que els
pares avisin el centre i portar un justificant oficial.
La no assistència al centre comporta la pèrdua del dret d’examen.

COMUNICATS

El centre farà les notificacions a les famílies via plataforma Virtusclass o correu electrònic.
Les famílies podran consultar a la plataforma Virtusclass els butlletins de notes, els comunicats
d’incidències a l’aula, l’acumulació de faltes injustificades i les expulsions.

ENTREVISTES PARES/CENTRE

Per  tal  de  facilitar  les  entrevistes  dels  pares  amb  els  professors  del  centre  cal   demanar
prèviament  l’hora  de visita,  sigui   fent  la  petició  a  Secretaria,  des  d’  on  es  passarà  l’avís  al
professor perquè aquest concreti després amb la família interessada el dia i l’hora de visita, per
correu electrònic al tutor o mitjançant la plataforma Virtusclass
.
Davant de qualsevol dubte i/o problema el procés a seguir per resoldre’l és parlar ( seguint l’ordre)
amb: tutor  de grup,  professor de la matèria,  coordinador  de nivell,   cap d’estudis,  director del
centre. Prèviament s'ha de demanar hora. 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Pilar Crespo Vilasaló Coordinadora  Pedagògica: Adoración Castillo Fernández
Secretària: Isabella Prastitis Cap d’Estudis: Josep Monràs Xalapeira

TELÈFON DE L’ INTITUT: 93 846 64 95  web insbellulla.cat


	FESTES INTERNES

